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Information om Kårsamverkans framtid
Bakgrund
Sedan JF blev studentkår har vi varit part i ett samarbetsavtal med de andra studentkårerna vid
Uppsala universitet. Samarbetet kallas ”Kårsamverkan”. Dess syfte är i dag främst att
administrera tillsättningen av universitetscentrala studentrepresentantuppdrag (d.v.s. uppdrag
som inte är knutna till en viss fakultet) samt att gemensamt arbeta fram ställningstaganden i
universitetscentrala frågor (t.ex. remisser som studentkårerna ombetts att svara på av
universitetet eller regeringen).
Med tiden har det blivit allt mer tydligt att detta samarbete behöver fördjupas. Framför allt
behöver administrationen, som idag cirkulerar mellan de olika kårerna, avlastas på någon
annan eftersom arbetsbelastningen på respektive kår de veckor då de förväntas sköta både
sina egna och Kårsamverkans gemensamma ärenden tenderar att bli för hög och gå ut över
både det interna arbetet på respektive kår och studiebevakningen på lokal nivå. Vidare
upplever kårernas presidialer, som representerar kårerna vid mötena med Kårsamverkan, att
det delade ansvaret och den platta organisationen ofta leder till försämrad kvalitet i arbetet
med studiebevakning på central nivå och tillsättning av studentrepresentanter.
Mot bakgrund av detta har olika möjliga vägar framåt diskuterats under en tid. Vårterminen
2019 har denna diskussion konkretiserats i tre “nivåer” av omstrukturering; att fortsätta med
att samarbeta runt ett samverkansavtal utan att bilda något gemensamt organ men att tillsätta
en administratör eller sekreterare på deltid (“Alternativ 1”), att bilda en gemensam förening
men utan att skjuta några egentliga befogenheter på denna, t.ex. genom krav på konsensus vid
beslutsfattande och genom att tillsätta en “neutral” ordförande utan rösträtt (“Alternativ 2”),
eller slutligen att bilda en gemensam förening som också ges visst mandat från studentkårerna
att föra deras talan mot universitetet (“Alternativ 3”).
Exakt hur samarbetet bör se ut är kårerna dock ännu inte överens om. I stort kan man säga att
två förslag ligger på bordet, i vart fall på kort sikt: antingen fortsätter man som nu, där kårerna
samarbetar genom ett avtal (Alternativ 1), eller så bildar man en förening med egna stadgar
(Alternativ 2 som på sikt kan övergå i Alternativ 3). För den associationsrättsligt bevandrade
kan skillnaden förefalla rent symbolisk, men relationen mellan kårerna har historiskt varit
tämligen känslig och blotta symbolvärdet i att bilda en förening med ett eget namn ska därför
inte underskattas.
Alla kårer är däremot överens om att inom en snar framtid gemensamt finansiera en
administratör på deltid i enlighet med Alternativ 1, vilket för JF:s del föranleder ett
ändringsförslag i 2019 års budget med en beräknad kostnad för oss på 8 000. Men det är
också tydligt att det finns mycket som behöver skötas gemensamt av kårerna och som dagens
Kårsamverkan inte är rustat för att hantera. Resultatet av detta blir i praktiken att Uppsala
studentkår, som fortfarande är den klart största kåren i Uppsala, blir den part som många
externa parter vänder sig till när de borde vända sig till Kårsamverkan gemensamt. Detta
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beror dock också på att Uppsala studentkår fortfarande drar ett oproportionerligt stort lass i
den centrala studiebevakningen. Övriga kårers möjligheter att påverka gentemot dessa parter
och i dessa frågor blir därmed delvis beroende av Uppsala studentkår. Ett fördjupat samarbete
är en förutsättning för att kårerna gemensamt, framför allt på sikt, ska kunna ta fullständigt
ägarskap över den centrala studiebevakningen och påverkansarbetet mot externa parter.
JF har i diskussionerna hittills varit förhållandevis positivt inställda till en förening, eftersom
vi ansett att det även som förening går att säkerställa att makt och inflytande behålls hos de
olika kårerna och inte centraliseras. Det förutsätter att en struktur hittas där makt inte förskjuts
från kårerna till den nya föreningen – det ska så att säga vara tydligt att det är kårerna som
styr föreningen och inte tvärtom – och att JF bibehåller ett inflytande som är proportionerligt
till vår storlek samt det yttersta självbestämmandet över vår studiebevakning på lokal och
central nivå.
En förening är dock i praktiken inte aktuell att bilda redan i samband med den nya
kårstatusperiodens början (1 juli 2019) eftersom förberedelserna inte hunnit tillräckligt långt.
Tills vidare kommer samarbetet därför sannolikt fortsätta i avtalsform, och diskussionerna
kommer att fortsätta. Det är däremot inte inte otänkbart att höstens styrelse, om den finner det
lämpligt samt att förutsättningarna för detta finns (t.ex. färdigt förslag på stadgar för den nya
föreningen) föreslår för novemberstämman 2019 att JF ska ingå i en sådan förening
tillsammans med de andra studentkårerna.
Eftersom detta är en fråga av principiell betydelse och större vikt vill styrelsen dock förankra
frågan hos stämman inför de fortsatta diskussionerna.

Stämman välkomnas att inkomma med sina synpunkter.
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